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Savivaldybės administracijos
direktoriaus žodis
Gerbiami Skuodo krašto žmonės,
jaučiu atsakomybę už Skuodo rajoną – kasdien dirbama tam,
kad būtų išsaugota tai, kas jau sukurta, pasitelkiamos naujos
idėjos, kad rajonas toliau stabiliai stiprėtų, klestėtų, augtų, kad
pokyčiai atitiktų laikmetį, gerintų rajono gyventojų aplinką,
gyvenimo kokybę. 2021 m. pažymėti svarbiais ir reikšmingais
darbais, įvykiais. Jie bus aptarti šioje ataskaitoje.
2021-ieji – tai metai, kai Savivaldybė sparčiai įgyvendino
investicinius projektus, ypač daug nuveikta, tvarkant
Skuodo miesto paplūdimį ir rūpinantis naujojo bibliotekos
pastato statyba. Praėjusiais metais keitėsi viešosios erdvės,
atnaujintos gatvės, asfaltuoti, tvarkyti keliai, šaligatviai,
pėsčiųjų takai, rūpintasi socialiniais, sveikatos, švietimo,
turizmo, kultūros reikalais, švaresne aplinka, bendradarbiauta
su bendruomenėmis, gyventojais, įsiklausyta į jų poreikius
ir ieškota galimybių, kiek įmanoma daugiau atitikti rajono
žmonių lūkesčius.
Visada vieningai dirbome kartu su Skuodo rajono
savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės meru, mero
pavaduotoja, savo pavaduotoju, Savivaldybės administracijos
specialistais, skyrių vedėjais, rajono seniūnijų seniūnais,
darbai atlikti rūpestingai, atsakingai, viską stengtasi atlikti
kuo kokybiškiau ir greičiau. Tiesa, pradėti darbai bus tęsiami,
įgyvendinami 2022 m. ir, be abejonės, planuojami nauji.
2021 M. PRIORITETAI:

2022 M. PRIORITETAI:

Aplinkosauga,
komunalinių
atliekų
antžeminių aikštelių įrengimo užbaigimas,
rūšiavimo skatinimas.
ES projektų koordinavimas ir įgyvendinimas.
Naujojo bibliotekos pastato statybos
darbai.
Skuodo miesto paplūdimio darbų
koordinavimas.
Kelių priežiūros plėtros programos
įgyvendinimas.
Daugiabučių namų kiemų asfaltavimas,
tvarkymas.
Sodų bendrijų kelių asfaltavimas ir priežiūra.
Efektyvus biudžeto lėšų panaudojimas, lėšų
taupymas.
Asbesto ir padangų utilizavimas.
Nereikalingo Savivaldybei priklausančio
turto pardavimas.
Suskystintų dujų balionų keitimas kitais
energijos šaltiniais daugiabučiuose.

Efektyvus biudžeto lėšų panaudojimas, lėšų
taupymas.
Rūšiuojamų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos
prieinamumo ir kokybės užtikrinimas.
Pasirengimas 2021–2027 m. ES investiciniam
laikotarpiui.
Nuotekų valymo direktyvos reikalavimų iki 2023 m.
įgyvendinimas.
Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių
įteisinimas.
Viešo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas.
Darbų užbaigimas Skuodo miesto paplūdimyje.
Naujojo bibliotekos pastato atidarymas.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos stadiono
atnaujinimo darbų pradėjimas.
Rezidentų ir jaunųjų gydytojų pritraukimas dirbti
rajono sveikatos priežiūros įstaigose.
Nuo karo Ukrainoje pabėgusių asmenų integracija.
Gyvenimo sąlygų užtikrinimas šiems asmenims.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktorius Žydrūnas Ramanavičius
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Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo žodis
Gerbiami Skuodo krašto žmonės,
Kiekvieni metai būna skirtingi, kasmet nutinka įvairių
įvykių, atliekami darbai, priimami sprendimai. 2021-ieji m. ir vėl
buvo pažymėti COVID-19 ligos žyme, bet džiaugiuosi, kad per
pirmuosius pandemijos metus išmoktos pamokos netrukdė
sklandžiai ir sėkmingai įgyvendinti naujus ir užbaigti pradėtus
darbus.
Aš, kaip Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas , organizavau, planavau, kontroliavau
šias Savivaldybės administracijos veiklas: aplinkos apsaugos,
žemės ūkio, civilinės ir priešgaisrinės saugos, sveikatos ir
socialinių reikalų. Koordinavau šių veiklų reguliavimo sričiai
priskirtų įstaigų veiklą. Didelį dėmesį skyriau mūsų rajono
vietinės reikšmės keliams, nuolat bendradarbiavau su Skuodo
rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų
skyriaus specialistais, seniūnijų seniūnais. Rajono kelių būklės
kokybė aktualiausia tema mūsų gyventojams.
Už bendrą, produktyvų darbą noriu padėkoti Savivaldybės
administracijos direktoriui, Savivaldybės merui, mero
pavaduotojai, Tarybos nariams bei visam Savivaldybės
administracijos
kolektyvui,
seniūnams
ir
seniūnijų
specialistams.
2021 M. PRIORITETAI:

2022 M. PRIORITETAI:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko
viešosios bibliotekos statybos darbai.
Socialinių būstų pritaikymas gyventojams.
Priešgaisrinės būklės gerinimas Skuodo
rajone (už 48 000 Eur nupirktas gaisrinės
automobilis).
COVID-19 pandemijos procesų valdymas,
vakcinavimo užtikrinimas ir kontrolė.
Bešeimininkių padangų utilizavimas.
Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos
lėšų panaudojimo kontrolė.
Komunalinių atliekų rūšiavimo prevencija ir
kontrolė.

Asbesto gaminių utilizavimas iš Skuodo rajono
gyventojų gyvenamosios aplinkos.
Skuodo rajono gyventojų individualių buitinių
nuotekų projektavimo ir įrenginių įsigijimo plėtros
skatinimas.
Skuodo rajono gyventojų verslumo iniciatyvų
skatinimas.
Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymai ir
pratybos.
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas prie bendrojo
naudojimo konteinerių Skuodo rajone.
Karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimas ir
integracija.
Skuodo r. gyventojų gėlo požeminio vandens
gavybos gręžinių projektavimo darbų kontrolė.
Socialinių ir savivaldybės būstų naudojimo kontrolė
ir priežiūra.
Sistemingas komunalinių ir pakuočių atliekų
rūšiavimo patikrų procesas.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Rokas Rozga
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Savivaldybės 2021 metų biudžetas
Per 2021 metus Savivaldybės tarybos
sprendimais savivaldybės biudžetas
buvo tikslinamas

Patvirtintas Skuodo rajono
savivaldybės 2021 metų biudžetas:
18 809 tūkst. Eur pajamų;

10 kartų.

500,2 tūkst. Eur skolinimosi
pajamų projektams finansuoti;

Patikslintas savivaldybės pajamų
planas sudarė 22 634,8 tūkst. Eur, 500,2
tūkst. Eur – ilgalaikės paskolos, 261,3
tūkst. Eur – 2020 m. biudžeto pajamų
dalis, kuri viršija praėjusių metų
panaudotus asignavimus. Iš viso
asignavimų planas yra 23 396,3 tūkst.
Eur.

261,3 tūkst. Eur nepanaudota
praėjusių metų pajamų dalis.
Iš viso 19 570,5 tūkst. Eur
asignavimų, iš jų paskoloms grąžinti
– 500,2 tūkst. Eur.
Patikslintas 2021 m. biudžeto
pajamų planas įvykdytas

Gauta 663,1 tūkst. Eur daugiau pajamų,
negu planuota.

102,7 proc
2021 metais pajamų buvo gauta pagal dvylika finansavimo šaltinių (be 2020 m. likučių) (tūkst. Eur):

Finansavimo šaltinio
kodas
1102
1104
1201
1301
1302
2111
2121

2401
2405
2300
2402+3305

Pavadinimas

Patikslintas
planas

Įvykdyta

Rezultatas

Proc.

Išlaidoms finansuoti (savivaldybės
savarankiškoms funkcijoms)
Komunalinių atliekų surinkimui ir
tvarkymui
Skolintos lėšos
Pajamos už prekes ir paslaugas
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Mokymo lėšos

11 765,0

12 776,0 1 011,0

108,6

513,8

508,2

-5,6

98,9

500,2
295,9
40,1

493,8
262,2
45,3

-6,4
-33,7
5,2

98,7
88,6
112,8

4226,9

4221,8

-5,1

99,9

Lėšos valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Valstybės investicijų programa

2 271,9

2 244,5

-27,4

98,8

1 263,2

1 254,4

-8,8

9,3

1 005,1
646,0

1 001,9
646,0

-3,2
0,0

99,7
100,0

Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Iš viso

607,0

344,2

-262,8

56,7

23 135,0

23 798,3 673,3

102,9
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2021 m. patikslintas išlaidų planas

iš jų 500,2 tūkst. Eur paskolų grąžinimas
pagal grafiką. Išlaidų plane taip pat
yra 128,4 tūkst. Eur apyvartinių lėšų,
kurios buvo naudojamos projektams
vykdyti kompensavimo būdu. Visos
apyvartinės lėšos iki 2021 m. gruodžio
31 d. grąžintos į iždo sąskaitą.

23 524,8 tūkst. Eur,
Išlaidų planas įvykdytas 95,6 proc.
arba 22 500,7 tūkst. Eur.

2021 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur):
Finansavimo šaltinio
kodas
1102
1104
1109
1201
1301
1302
2111
2121

2300
2401
2405
2402+3305

Pavadinimas

Patikslintas
planas

Įvykdyta

11 765,0

11 452,5 -312,5

97,3

530,5

422,5

-108,0

79,6

128,4
596,0
367,0
48,0

589,5
266,7
42,1

-6,5
-100,3
-5,9

98,9
72,7
87,7

4 226,9

4 221,8

-5,1

99,9

Lėšos valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
Valstybės investicijų programa

2 271,9

2 244,5

-27,4

98,8

646,0

646,0

0,0

100,0

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Iš viso

1 309,4

1 272,9

-36,5

97,2

1 005,1
630,6

2 256,5
340,3

-7,4
290,3

99,7
54,0

23 524,8

22 500,7 -1024,1

95,8 proc.

Išlaidoms finansuoti (savivaldybės
savarankiškoms funkcijoms)
Komunalinių atliekų surinkimui ir
tvarkymui
Apyvartinės lėšos
Skolintos lėšos
Pajamos už prekes ir paslaugas
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Mokymo lėšos

Rezulta- Proc.
tas

95,6

Lėšų likutis bankų sąskaitose 2021 m. gruodžio 31 d. 1 663,3 tūkst. Eur, iš jų:
3,0 tūkst. Eur Administracijos sąskaitose (ES projektų lėšų likutis).
1 660,3 tūkst. Eur Finansų skyriaus (Iždo) sąskaitose, iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1 329,3 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (1102).
102,4 tūkst. Eur – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą (1104).
128,4 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos (1109).
66,8 tūkst. Eur – įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (1301).
11,2 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (1302).
21,9 tūkst. Eur – valstybinės žemės pardavimo lėšų likutis (2401).
0,3 tūkst. Eur – kita tikslinė dotacija (2410).
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EFEKTYVUS LĖŠŲ VALDYMAS
PRIORITETAS: ES projektų koordinavimas.
Savivaldybėje vykdomų projektų, programų, darbų (Europos Sąjungos, valstybės ir
Savivaldybės paskolų) apskaita:
Lėšos (ES – Europos Sąjungos, VB – valstybės biudžetas,
SB – savivaldybės biudžetas, SL – skolintos lėšos)

Pavadinimas
Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
naujo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno 25B,
statyba
Infrastruktūros iki investuotojui suteikto
sklypo ribų įrengimas ir sutvarkymas Mosėdžio
miestelyje, Skuodo r. sav.

Kitos paskirties inžinerinių statinių (paplūdimio
sutvarkymo) Skuodo mieste, Krantinės g. 1A,
statybos darbai
Skuodo rajono Notėnų seniūnijos kelio Nr.NO-32
„Prialgavos k. Bartuvos g.-Derkinčių k. Ežero g.Šliktinės k. Mokyklos g.“ kapitalinis remontas

880 700,10 Eur
VB – 645 999,99 Eur

SB – 234 700,11 Eur

221 827,78 Eur
VB – 209 995,92 Eur

SB – 11 831,86 Eur

228 998,91 Eur
SB – 132 632,91 Eur

SL – 96 366,00 Eur

204 979,33 Eur
ES – 131 440,38 Eur
VB – 23 195,38 Eur
SB – 50 343,57 Eur

Kelių
priežiūros
įgyvendinimas

ir

plėtros

programos

1 030 182,13 Eur
VB – 1 001 870,25 Eur

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo
Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas“ ir
Skuodo miesto parko
Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimas

Mosėdžio
miestelio
bendruomeninės
infrastruktūros atnaujinimas

SB – 28 311,88 Eur

96 045,75 Eur
ES – 12 171,56 Eur

SB – 83 874,19 Eur

90 694,95 Eur
ES – 7 879,60 Eur

SB – 82 815,35 Eur

81 226,36 Eur
ES – 64 137,71 Eur
VB – 5 659,20 Eur
SB – 371,60 Eur
SL – 11057,85 Eur
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LĖŠOS

Savivaldybėje vykdomų projektų, programų, darbų (Europos Sąjungos, valstybės ir
Savivaldybės paskolų) apskaita:

Pavadinimas
Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir
teikimas Skuodo rajono savivaldybėje

Kokybės krepšelis

Lėšos (ES – Europos Sąjungos, VB – valstybės biudžetas,
SB – savivaldybės biudžetas, SL – skolintos lėšos)

58 979,66 Eur
ES – 50 829,66 Eur

41 468,00 Eur
ES – 35 205,30 Eur

Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono
savivaldybėje

Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas
pažinti (I)

SB – 8 150 Eur

SB – 6 262,70 Eur

7 336,49 Eur
ES – 7 025,60 Eur

SB – 310,89 Eur

106 035,27 Eur
ES – 73 131,97 Eur
VB – 12 905,63 Eur
SB – 19 997,67 Eur

Šilalės
kaimo
geologinio-archeologinio
komplekso ir Šauklių kadagyno poilsiavietės
pritaikymas lankymui

23 527,24 Eur
ES – 15 998,52 Eur
VB – 2 823,27 Eur
VB – 4 705,45 Eur

Svarbių ir perspektyvių teritorijų pritaikymas
gyventojų poreikiui

SB – 16 261,48 Eur

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo
plėtros veiksmų plano parengimas

SB – 10 285,00 Eur

Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas
lankymui

22 869,00 Eur
ES – 15 550,93 Eur
VB – 2 744,27 Eur
SB – 4 573,80 Eur
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Savivaldybėje vykdomų projektų, programų, darbų (Europos Sąjungos, valstybės ir Savivaldybės
paskolų) apskaita:
Pavadinimas
Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės
rekonstravimas

Apuolė. Kasinėjimai ir radiniai 1928-1932 m.

Lėšos (ES – Europos Sąjungos, VB – valstybės biudžetas,
SB – savivaldybės biudžetas, SL – skolintos lėšos)

1 781,60 Eur
SB – 1 148,20 Eur

ES – 633,40 Eur

7 882,00 Eur
SB – 3 882 Eur

VB – 4 000 Eur
Skuodo vaikų lopšelio-darželio pastato ir
aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas

SB – 600 Eur

Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams,
besigydantiems DOTS kabinete

414 Eur
ES – 351,90 Eur
VB – 31,05 Eur
SB – 31,05 Eur

Regioninis
bendradarbiavimas
darniam,
integruotam ir sumaniam planavimui

SB – 2 1141,66 Eur

Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas
(saulės
fotovoltinės)
Skuodo
rajono
savivaldybės administracijos pastate

SB – 1 070,00 Eur

Pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono
savivaldybėje

15 346,57 Eur
ES – 12 022,33 Eur
VB – 1 060,83 Eur
SB – 103,21 Eur
SL – 2 160,20 Eur
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ADMINISTRACIJA IR VIEŠIEJI PIRKIMAI

2021 m.
Administracijoje patvirtintų
pareigybių skaičius

147,25

Administracijos darbuotojų
(etatų) skaičius
(be seniūnijų)

2020 m.
dirbantys
pagal darbo
sutartis

2019 m.
147,25

valstybės
tarnautojai
Administracijos darbuotojų
(etatų) skaičius
(su seniūnijomis)

81
dirbantys
pagal darbo
sutartis

80
2020 m.

valstybės
tarnautojai

147,5

2021 m.

80
2019 m.

2021 m.

2021 m.

63

17

2020 m.

2020 m.

63

17

2019 m.

2019 m.

61

18

92

67,5
Praėjusiais metais gruodžio 23 d. Skuodo
rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas
sprendimas „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
administracijos struktūros patvirtinimo“.
Pokyčių tikslas – išgryninti funkcijas,
subalansuoti darbo krūvius, pagerinti darbo
kokybę, sąlygas ir darbo mikroklimatą,
psichologinį klimatą.
www.cvpp.lt paviešinta
pasiūlymas.
Įvykdyta pirkimų:

221

sutartis

ir

Po struktūrinių pokyčių nustatytas etatų
skaičius liko, koks buvo, jis nesikeitė.
Papildomai iš biudžeto reikės apie 50 tūkst.
eurų. Pabrėžiama, kad Administracijoje
funkcijų nemažėja, jų nuolat vis daugiau
nuleidžiama iš ministerijų. Didžioji dalis lėšų,
numatytų struktūros pokyčiams, reikalinga
toms pareigybėms, kurios privalomos pagal
įstatymą.
Viso: 1261 vnt. pirkimų už 3 876 390,32 Eur su
PVM. Iš jų:

prekių: 714 vnt. už 305 547,97 Eur su PVM;

supaprastinti atviri konkursai: 9 vnt. už 1
750 316,57 Eur su PVM;

paslaugų: 476 vnt. už 701 708,43 Eur su
PVM;

per CPO elektroninį katalogą: 7 vnt. už 106
525,84 Eur su PVM;

darbų: 71 vnt. už 2 869 133,92 Eur su PVM.

mažos vertės: 1245 vnt. už 2 019 547,91
Eur su PVM.

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA: DAUGIAU
IŠASFALTUOTŲ, SUTVARKYTŲ KELIŲ, GATVIŲ
PRIORITETAS: Kelių priežiūros plėtros
Kelių ir gatvių kapitaliniam remontui panaudota
624,0 tūkst. Eur KPPP lėšų.
Įrengta nauja asfalto danga:
Barstyčių miestelio Alyvų gatvėje (ilgis – 427 m,
lėšos – 99,8 tūkst. Eur).
Vižančių kaimo Sodų gatvėje (ilgis – 350 m, lėšos
– 45,0 tūkst. Eur).
Kelyje Nr. LE-25 Lenkimai–Medininkai (nuo kelio
Kretinga–Skuodas iki geležinkelio pervažos) (ilgis –
500 m, lėšos – 114,6 tūkst. Eur).
Narvydžių kaimo Rūtų gatvėje (taip pat įrengtas
gatvės apšvietimas) (ilgis – 500 m, lėšos – 113,3
tūkst. Eur). Šios gatvės kapitalinio remonto darbai
bus tęsiami 2022 metais.
Mosėdžio miestelio Rožių gatvėje (ilgis – 280 m,
lėšos – 24,3 tūkst. Eur).
Notėnų kaimo Klevų gatvėje (ilgis – 230 m, lėšos
– 20,7 tūkst. Eur).
Ylakių miestelio Žvaigždžių gatvėje (ilgis – 111 m,
lėšos – 11,4 tūkst. Eur).
Kelyje Nr. AL-25 „Nuo kelio Skuodas–Mažeikiai iki
Šmitos šaltinio“ (ilgis – 450 m, lėšos – 40,0 tūkst. Eur).
Atnaujinta asfalto danga:
Skuodo miesto Dionyzo Poškos gatvėje (ilgis –
229 m, lėšos – 11,5 tūkst. Eur).
Didžiųjų Rūšupių kaimo Jaunimo gatvėje (ilgis –
160 m, lėšos – 11,5 tūkst. Eur).
Skuodo miesto Pavasario tako gatvėje (ilgis – 110
m, lėšos – 5,9 tūkst. Eur).
Skuodo miesto Tulpių gatvėje (ilgis – 77 m, lėšos
– 5,9 tūkst. Eur).

programos įgyvendinimas.

Alyvų g. Barstyčiuose
asfaltavimo darbai

Sodų g. Vižančiuose
asfaltavimo darbai

Rūtų g. Narvydžiuose
asfaltavimo darbai

Kita:
Pašilės k. Vakarų g. įrengti pagrindai naujai asfalto
dangai įrengti (ilgis – 670 m, lėšos – 61,0 tūkst. Eur).
Skuodo miesto Kęstučio ir Mindaugo gatvėse
įrengtas šaligatvis (ilgis – 477 m), įrengti nauji
gatvės apšvietimo tinklai (lėšos – 92,7 tūkst Eur).
Kelyje Lenkimai–Kalviai įrengtas išlyginamasis
asfaltbetonio sluoksnis, paviršius apdorotas
bitumine mastika su skaldele (ilgis – 1 454 m, lėšos
– 22,5 tūkst. Eur).

Jaunimo g. Didžiuosiuose
Rūšupiuose
Pavasario tako g. Skuodo
mieste
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Kiti svarbūs duomenys apie susisiekimo infrastruktūrą:
Vietinės reikšmės gatvėse 2021 metais atnaujinta asfaltbetonio dangų (paklotas viršutinis
dangos sluoksnis) – 1,6 km.
Vietinės reikšmės gatvėse su žvyro danga naujai įrengta asfaltbetonio dangų – 1,28 km.
Po du, tris kartus nugreideriuoti Savivaldybei priklausantys žvyrkeliai – 677 km (82,0 tūkst. Eur).
Gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai (duobėms taisyti) skirta 21,0 tūkst. Eur.
Nudažyta 893 kv. m perėjų Skuodo miesto, Aleksandrijos, Ylakių ir Mosėdžio seniūnijose ir
įrengti 48 nauji kelio ženklai Skuodo miesto, Barstyčių, Ylakių ir Mosėdžio seniūnijų keliuose ir
gatvėse (10,0 tūkst. Eur).
Parengta 11 techninių darbo projektų ir atlikta jų ekspertizė (58,9 tūkst. Eur).
Kelių su žvyro danga paprastajam remontui panaudota 26,5 tūkst. Eur.
Gatvių su asfaltbetonio danga paprastajam remontui skirta 155,4 tūkst. Eur.
Inventorizuota 200 km Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių (22,8 tūkst. Eur).
Patikrinta įrengtos asfaltbetonio dangos kokybė šešiose gatvėse (1,5 tūkst. Eur).

Įgyvendintas nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymas, priimti su įstatymu susiję teisės aktai.
Patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės
infrastruktūros plėtros rėmimo programos
komisijos sudėtis ir patvirtintas jos darbo
reglamentas.
Nustatyta
prioritetinė
savivaldybės
infrastruktūra. Tai teritorija, kuri Skuodo rajono
teritorijos bendrajame plane yra numatyta kaip
teritorija, skirta urbanizacijai.
Nustatyti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje
savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai
prioritetinėse ir neprioritetinėse teritorijose,
nustatyti koeficientai diferencijavimui pagal
pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį.
Patvirtinti kriterijai, pagal kuriuos, tenkinant
bent vieną iš kriterijų, nustatoma, kada
savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos

nemokama, ir patvirtintas Skuodo rajono
savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos
mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo
tvarkos aprašas.
Patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės
infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos
aprašas, sutarties standartinės sąlygos ir
sutarties sudarymo tvarkos aprašas.
Nustatyti Skuodo rajono savivaldybės
infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos
prioritetai ir patvirtintas Skuodo rajono
savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių
planas bei Skuodo rajono savivaldybės
infrastruktūros plėtros rėmimo programos
panaudojimo planas.
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modernizuoTAS Skuodo gatvių apšvietimas
Su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta
projekto „Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimas“ finansavimo sutartis.
Projekto įgyvendinimo darbai pradėti 2021
m. Planuojama užbaigti 2022 m. Numatyta
pakeisti bei įrengti naujus gatvių apšvietimo
šviestuvus ir atramas šiose Skuodo miesto
gatvėse:
Šatrijos g.;
Birutės g. (nuo Šatrijos g. sankryžos iki
sankryžos su P. Cvirkos g.);
Cvirkos g. (nuo Šatrijos g. sankryžos iki
Birutės g. sankryžos);
Respublikos g. (nuo Algirdo g. sankryžos iki
sankryžos su Vilniaus g.);
Algirdo g.;
Vaižganto g. (nuo J. Janonio g. sankryžos iki
sankryžos su Dariaus ir Girėno g. ir nuo
Vandenvietės g. sankryžos iki sankryžos su
Vytauto g.);
Pergalės g.;
D. Poškos g. (nuo Laisvės g. sankryžos iki
sankryžos su Kunigiškių g.).
Planuojama sumontuoti 175 naujus
šviestuvus ir 175 atramas: bus pakeistos 67
atramos, papildomai sumontuotos 65
atramos, įrengtos 43 naujos metalinės
atramos. Taip pat tiesiami kabeliai. Planuojama
sutaupyti 55 proc. metinio galutinės energijos
kiekio.
Projektu siekiama sumažinti elektros
energijos, remonto, eksploatacijos ir lempų
keitimo sąnaudas, užtikrinti ilgesnį apšvietimo
veikimo periodą ir padidinti jo kokybę,
užtikrinti eismo dalyvių saugumą ir
matomumą.
Algirdo g., Skuodas

Algirdo g., Skuodas
Šatrijos g., Skuodas

Šatrijos g., Skuodas
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VIEŠŲJŲ ERDVIŲ POKYČIAI
2021 m. sėkmingai vykdyti, užbaigti viešųjų erdvių
atnaujinimo darbai.

PRIORITETAS: Skuodo
miesto paplūdimio atnaujinimas.

Per 2021 m. Skuodo miesto paplūdimys itin
pasikeitė, nors dalis darbų, kaip ir buvo
planuota, bus pabaigta 2022 m. Nuolat
vykdyta šio objekto darbų kontrolė. Užbaigti
apatinės terasos, pergolės terasos statybos
darbai, paklotos trinkelės, vykdyti vejų
atstatymo ir užsėjimo žole darbai, pasodinti
želdiniai, atlikti pliažo iš smėlio dangos
įrengimo
darbai,
paviršinių
nuotekų
surinkimo ir drenažo įrengimo darbai, paklota
automobilių stovėjimo aikštelės asfalto
danga, įrengtas metalinis pandusas žmonėms
su negalia, įrengti treniruoklių aikštelės
pagrindai, įrengti viešojo tualeto pamatai ir
pagrindas, privesti inžineriniai tinklai,
įrengtas katerių, valčių nuleidimo į vandenį
takas, įsigyti įrenginiai (priekaba, el. gervė).
Įrengtas pontoninis lieptas, atlikti senojo
pontoninio liepto tvirtinimo dabai.

Darbai Skuodo miesto
paplūdimyje
Pasikeitimai Skuodo
miesto paplūdimyje

Įrengta vaikų žaidimų aikštelė daugiabučių
namų kvartale - Algirdo g. 2, 4, 6, Šatrijos g. 36.
Skuodo miesto parke išasfaltuoti trys
pagrindiniai takai.
Skuodo miesto P. Cvirkos gatvės vaizdas
išties pasikeitė nugriovus apleistą pastatą su
pagalbiniais pastatais. Kelio dalis, kurią
dengė pastatas, išasfaltuota.

Vienas iš naujų takų
Skuodo parke

Nugriautas
pastatas

Nauja vaikų žaidimo
aikštelė Skuode
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Lenkimuose bendruomenės iniciatyva
sukurta nauja prasminga, reikšminga erdvė
– skverelis, kuriame puikuojasi didžiulė
skulptūra, skirta visai Lietuvai ir ypač Skuodo
kraštui
svarbioms
asmenybėms
–
mokslininkui, botanikui, pedagogui, žemaičių
raštijos
veikėjui,
dvasininkui
Jurgiui
Ambraziejui Pabrėžai ir istorikui, rašytojui,
švietėjui Simonui Daukantui. Skulptūra
atidengta Šv. Onos atlaidų metu. Skuodo
rajono savivaldybė skulptūros padarymui,
sutvarkymui, jos aplinkos paruošimui skyrė
apie 8 000 Eur.
Renovuotas takas prie tvenkinio Mosėdžio
miestelio centre.
Atliktas Apuolės piliakalnio tilto kapitalinis
remontas ir laiptų remontas.
Atnaujinti suolai ir scena viešojoje erdvėje
,,Beržynėlis“ Ylakių miestelyje.
Atliktas Mikytų piliakalnio sanitarinis
valymas.
Padaryti ir sumontuoti lauko suolai (10 vnt)
Šliktinės k. sporto, poilsio ir kultūrinių
renginių zonoje.
Šačių seniūnijos Rukų kaimo bendruomenė
įgyvendino projektą „Tėviškės takuos įmintos
pėdos“. Projekto metu sutvarkyta keletas
neveikiančių
kapinaičių
(maro
kapai,
laisvamanių kapai).
Barstyčių
viešosiose
erdvėse
su
bendruomenės pagalba įrengta ir pastatyta
daugybė meno kūrinių: suoleliai su
dedikacijomis žymiems Barstyčių krašto
žmonėms, įvykiams, esamiems ir jau
dingusiems kaimams skirti akmenys su
lentelėmis žemaičių kalba, šalia autobusų
stotelės pastatyti akmenys, nutapyti vaikų
piešiniais, medžiai įgavo veidus, pakabinta
ne viena sūpuoklė, šuliniai įgavo spalvas,
buvo „apsėsti“ vandenį saugančiomis
varlėmis ir t. t. Pastatyta mitologinių būtybių
kompozicija priešais seniūnijos pastatą. Ant
Raganos kalno įrengta ir pastatyta įspūdinga
„ragana“ ant šluotos.

Mitologinė varlė puošmena

Skulptūra Lenkimų
miestelio centre

Atnaujintas takas
Mosėdyje

Sutvarkytas tiltas
Apuolės piliaklanyje

Nauja atminimo erdvė
Barstyčių centre
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PRIORITETAS:

daugiabučių namų kiemų asfaltavimas, tvarkymas.

Pokyčių būta ir daugiabučių gyvenamųjų
namų
aikštelėse
(darbai
vykdyti
savivaldybės lėšomis):
Išplėsta ir atnaujinta kiemo ir automobilių
stovėjimo aikštelė prie Skuodo kultūros
centro ir daugiabučio Gedimino g. 3. Įrengta
nauja asfalto danga, kurios plotas – 728,2
kv. m.
Išplėsta ir atnaujinta automobilių
stovėjimo aikštelė prie daugiabučio Algirdo
g. 8, įrengta ir atnaujinta asfalto danga 180
kv. m plote.
Atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė
prie daugiabučio Mokyklos g. 8, paklotas
viršutinis asfalto dangos sluoksnis 228 kv. m
plote.
Atnaujinti daugiabučiai taip pat gražina
miesto aplinką, gerina miesto įvaizdį.

Gedimino g. 3, Skuodas

Algirdo g. 8, Skuodas

2021 m. Skuode buvo renovuojami keturi
daugiabučiai namai: Šatrijos g. 29, Vilniaus g.
15, Mosėdžio g. 13 ir Algirdo g. 9. Darbai dar
vykdomi.
Iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo pateikti
nauji 6 prašymai daugiabučių namų butų ir
kitų patalpų savininkų Skuode dėl
investicinio plano pirkimo: Apuolės g. 4,
Dariaus ir Girėno g. 33, Vilniaus g. 44, P.
Cvirkos g. 3, J. Chodkevičiaus g. 15, Šatrijos g.
14. Iš jų sutiko renovuotis du: J. Chodkevičiaus
g. 15, Šatrijos g. 14.
Buvo koreguojami 6 investicijų planai.
2021 m. buvo pasirašyta 1 (J. Chodkevičiaus
g. 15, Skuodas) Valstybės paramos
daugiabučiams namams Skuode atnaujinti
(modernizuoti) teikimo sutartis. 5 Valstybės
paramos sutartys buvo koreguojamos.

Šatrijos g. 29, Skuodas

Vilniaus g. 15, Skuodas
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INTENSYVŪS DARBAI NAUJOJOJE BIBLIOTEKOJE
PRIORITETAS:

naujojo bibliotekos pastato statybos darbai.

2021 metais užbaigti Skuodo rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos naujo
pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B,
statybos ir montavimo darbai.
Iš viso bibliotekos statybai panaudota
2 347 115,34 Eur,
iš jų valstybės biudžeto lėšų 2 015 151,49 Eur,
savivaldybės biudžeto lėšų 331 963,85 Eur.
2021 metais bibliotekos pastato statybai
panaudota 645 999,99 eurų valstybės
biudžeto lėšų ir 234 700,11 eurų savivaldybės
biudžeto lėšų.
2022 metais būtina nupirkti baldus ir
įrangą, reikalingą bibliotekos veiklai vykdyti
naujajame pastate.

Bibliotekos viduje

Bibliotekos viduje

Bibliotekos viduje

Apžiūra, patikra

Bibliotekos išorė
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COVID-19 LIGOS SITUACIJOS VALDYMAS

2021 m. fiksuoti 1 584 susirgimai nuo COVID-19
ligos (2020 metais fiksuota 898 COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) atvejai).
Lyginant 2020 m. su 2021 m. dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos), fiksuojama, kad 2021
m. susirgimų buvo 63 proc. daugiau negu 2020
m. Nuo ekstremalios situacijos paskelbimo
dienos rajone pasveiko 2 296 žmonės, mirė nuo
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 54
asmenys, dėl šalutinių ligų, susirgus COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), mirė 109 asmenys.
Skuodo rajono gyventojų
pavėžėjimas į Skuodo rajono
savivaldybės mobilų punktą organizuotas 306
kartus.
Iš Klaipėdos gydymo įstaigų parvežta 311
asmenų.
Nuvežtas vienas Skuodo rajono gyventojas į
Abromiškių reabilitacijos ligoninę 10 dienų
saviizoliacijai, po to Skuodo rajono gyventojas
dėl pablogėjusios COVID-19 ligos paguldytas į
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikas, po gydymo parvežtas namo. Vienas
asmuo parvežtas iš Kauno miesto savivaldybės.
Visus metus buvo organizuojamas
Skuodo mobilaus punkto darbas.
Darbo laikas derintas, atsižvelgiant

Esant nepalankiai epidemiologinei
situacijai, Skuodo rajono savivaldybės
įstaigos ir organizacijos, nevyriausybinės
organizacijos, verslo įmonės buvo įpareigotos
posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu. Buvo
prašoma vengti kontaktų, susitikimų, kad
kuo greičiau būtų suvaldytas koronaviruso
COVID-19 ligos plitimas.
Skuodo
mobiliame
punkte
pastatytas namelis, kuris leido
užtikrinti tinkamas darbo sąlygas
šaltuoju metų laiku. Namelis buvo šildomas.

Namelis mobiliame punkte

į COVID-19 ligos intensyvumą. Pagausėjus
norinčių testuotis darbo laikas buvo ilginamas,
atvykusius
testuotis
buvo
stengiamasi
aptarnauti kiek įmanoma greičiau. Vykdyti
simptomus jaučiančių, dirbančiųjų, gydymą
planuojančių testavimai. Mobiliame punkte
testuoti ir kitų miestų, rajonų gyventojai.
Antrojoje metų pusėje testavimą taip pat
atliko Uosto poliklinikos Skuodo padalinio
specialistai.
Organizuotas vakcinacijos procesas
pagal Sveikatos apsaugos ministerijos
reikalavimus ir sistemą. Buvo
stengiamasi sudaryti kuo geresnes sąlygas
kiekvienam rajono gyventojui pasiskiepyti.
Kiekvieną
ketvirtadienį
rajono
gydymo
įstaigose organizuotos gyos eilės. Vakcinacija
organizuota ir šeštadieniais Skuodo turgaus
aikštėje, Saivaldybės patalpose. Gauti vakciną

buvo galima įvairiuose renginiuose, organizuota
vakcinacija, atvykstant į atokiausias rajono
vietoves.
2 asmenys apgyvendinti Skuodo
rajono kūno kultūros ir sporto centro
pastate,
saviizoliacijai
skirtose
patalpose.
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TURIZMAS IR PAVELDOTVARKA: PROGRESAS
Užbaigti didžiausio Lietuvos akmens aplinkos
tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai. Vieni iš
svarbiausių darbų: įrengti skelto / pjauto akmens
plokščių dangos takai, sutvarkyta ugniavietė,
įrengta objekto mitologinė edukacinė kompozicija,
demontuota susidėvėjusi įranga ir statiniai,
įrengtos stovėjimo aikštelės, įrengti suoliukai ir
stoginė.
Truikinų šaltinėlio lankytojų patogumui iš
savivaldybės lėšų įrengta poilsinė zona su
laužaviete, suolais, pastatyti dviračių stovai,
pavėsinė, tualetas. Išasfaltuota kelio dalis nuo
tiltelio iki turistinio objekto. Valstybės saugomų
teritorijų tarnybos lėšomis 2022 m. bus įrengti
liepteliai, sutvarkyti laiptai, takai, šaltinio šlaitai,
pastatytas informacinis stendas.

Prie didžiausio Lietuvos
akmens

Prie didžiausio Lietuvos
akmens. Nuotrauka
Giedriaus Lekstučio

Barstyčių seniūnijoje atsivėrė nauja atodanga.
Paparčių kalno, vadinamo Auškalniu, teritorijoje
įrengti natūralūs pėsčiųjų takai, įrengtas medinis
pėsčiųjų takas, sutvarkytos apžvalgos aikštelės,
įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pastatytas
informacinis stendas, įrengtas biotualetas.
Sutvarkyta Šilalės kaimo geologinio-archeologinio
komplekso teritorija, kurioje atnaujintas lauko
akmenų grindinys, nutiestas naujas takas,
atnaujintos laiptų pakopos, įrengti nauji suoliukai,
informaciniai
stendai,
biotualetas,
stovas
dviračiams.
Šauklių kadagyno poilsiavietėje įrengtas
biotualetas ir persirengimo kabina.
Pateiktos 6 paraiškos į FIXUS Mobilis projekto
programą. Visos pateiktos paraiškos buvo
patenkintos ir atlikti pirminiai darbai:
Skuodo dvaro sodybos fragmentų kumetyne,
Skuodo dvaro sodybos fragmentų cerkvės
pastate,
Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių
komplekso klebonijos pastate,
Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje,
Lenkimų Šv. Onos bažnyčioje,
Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos name.
Pastatytas paminklas – Laumių k. partizanams
atminti (Laumių kaimo apylinkėse žuvo Žemaičių
legiono štabo partizanai Vytautas Ruzgys, Stockus
ir Juozas Vičiulis).
Išleista knyga „Apuolės kasinėjimai ir radiniai
1928–1932“.
Parengta 15 valstybės saugomų objektų apžiūros
aktų.

Paparčio kalnas.
Nuotraukos Giedriaus
Lekstučio

Prie Truikinų šaltinėlio

20

Verslumo ir verslo plėtros skatinimas
2021 m. vykdyti intensyvūs Mosėdžio
miestelio pietrytinėje dalyje suformuotos
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
sutvarkymo darbai. Įrengti buitinių nuotekų
tinklai, šviesolaidinio ryšio prieigos. Gautas
papildomas
finansavimas
iš
Lietuvos
Respublikos
ekonomikos
ir
inovacijų
ministerijos 209 995,92 Eur, todėl atliktas
Liepų g. kapitalinis remontas. Įrengta asfalto
danga, automobilių stovėjimo aikštelė,
atnaujinti grioviai, atnaujintas gatvės
apšvietimas.
Prasidėjus darbams šioje teritorijoje su
dviem didžiausiomis toje zonoje veikiančiomis
verslo įmonėmis UAB „Deltrian“ ir UAB
„Mittet“ pasirašyti ketinimų protokolai dėl
naujų vietų įsteigimo ir investicijų.

Nutiestas asfaltas

Išasfaltuota aikštelė

Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų
biudžete verslumo iniciatyvų skatinimo
programai buvo skirta

pažymą, negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų
kompensacija galėjo naudotis ne tik jauno verslo
atstovai, bet ir tie, kurie dėl pandemijos negalėjo
vykyti veiklos.

39 400 Eur

Pagrindinės Skuodo rajono verslo šakos yra
prekyba, variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas, statyba, buhalterine apskaita
ir kita aptarnavimo veikla. Informacinių
technologijų srityje dirba kelios įmonės, kurių
veikla kompiuteriai, programinė įranga, svetainių
kūrimas, duomenų apdorojimas.
Didžiąją dalį Skuodo rajono įmonių sudaro
smulkios įmonės.
Skuodo rajono savivaldybė yra parengusi Skuodo
miesto pramoninės zonos detalųjį planą, kuriame
suformuoti 13 vienetų žemės sklypų, skirtų
pramonės, gamybos įmonių, sandėlių, terminalų
bei kitų sandėliavimo objektų statybai. 6 sklypai
yra valstybės nuosavybė.

iš jų 36 020 Eur teko verslo įmonių ir
savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų
dalinam kompensavimui ir verslo projektų
bendrajam finansavimui. Likusi suma
skirta verslo konferencijai ir verslininkų
nominacijoms.
Programoje buvo numatytos 8 priemonės,
pagal kurias buvo iš dalies kompensuojamos
patirtos išlaidos. Populiariausios priemonės:
verslo projektų, įgyvendinamų iš ES ar kitų
fondų lėšų, dalinis finansavimas (19 911 Eur,
29 proc. visos sumos);
naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis
kompensavimas (10 482 Eur, 55 proc. visos
sumos).
Atsižvelgiant į COVID-19 ligos pandemiją ir
jos sukeltas pasekmes, metų eigoje
sumažintas privalomas veiklos pagal verslo
liudijimą laikas per metus, minimalus metinis
pajamų dydis dirbančių pagal Nuolatinio
Lietuvos gyventojo individualios veiklos

Skuodo rajono investicinės aplinkos stipriosios
pusės: patogus susisiekimas su Baltijos jūros
regionu, turtingas istorinis ir kultūrinis paveldas,
išvystytas žemės ūkis, turi palankias sąlygas
turizmui vystyti, yra santykinai žema nekilnojamo
turto ir žemės vertė.
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Aplinkosauga
PRIORITETAi:

komunalinių atliekų
antžeminių aikštelių įrengimo užbaigimas, rūšiavimo
skatinimas, asbesto ir padangų utilizavimas.

Dalyvauta projekte „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto,
Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ (toliau – projekte). 2021 metais
Skuodo miesto teritorijoje įrengta 10 antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių
aikštelių.

Šaulių g. 1, Skuodas

Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės
rekonstravimas

Šatrijos g. 14, Skuodas

Atliktas 1 200 komunalinių atliekų surinkimo
konteinerių patikrinimas, vertinant kaip atliekų
turėtojai tvarko, rūšiuoja komunalines atliekas.
Šaulių g. 1, Skuodas

2021 m. iš viso surinkta, transportuota ir saugiai pašalinta 31,8 tona asbesto turinčių gaminių (asbestinio šiferio) atliekų. Praėjusiais metais atliktos procedūros, kad 2022 m. būtų
surinkta, transportuota ir saugiai pašalinta
225,43 tonos asbesto.
Iš viso per 2021 metus surinkta, išvežta ir sutvarkyta 67,7 tonos bešeimininkių padangų. Už
tai paslaugų teikėjams Savivaldybės administracija pervedė 6 164,07 Eur.

Skuodo mieste prie kai kurių konteinerių
aikštelių, kur dažnai pastebimas netinkamas
atliekų tvarkymas, pakabintos vaizdo stebėjimo
kameros.

Padangų šalinimas

22

Vadovaujantis 2020 m. kovo 23 d. priimtu
Alternatyviųjų degalų įstatymu pagal AB
„Energijos skirstymo operatorius“ (toliau
– ESO) pateiktą transformatorinių
pastočių žemėlapį parengtas Savivaldybės
teritorijoje iki 2030 metų planuojamų
įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo
prieigų planas. Skuodo mieste numatyta
įrengti 3 vnt., Mosėdžio miestelyje 2 vnt.
elektromobilių įkrovimo stoteles. olat
ESO atstovai pateikė rekomendacijas
šalia esamos transformatorinės įrengti
komercinės apskaitos spintą.
Administracija
remdamasi
ESO
rekomendacijomis
pateikė
Įkrovimo
stotelių planą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijai derinti. Gauti
Į Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančius valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti
žvejybos plotą, 2021 metais įžuvinta:
Skuodo rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšomis: uolat vykdyta šio objekto darbų
kontrolė.
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vienetai trivasarių (2+) baltųjų
amūrų

Mosėdžio II tvenkinys

200

vienetų dvivasarių (1+) karpių

Ylakių tvenkinys

400
vienetų šiųmečių (0+) lydekų

Kernų tvenkinys

skaičiavimai, kad Skuodo rajono savivaldybėje bendra
viešųjų įkrovimo prieigų atiduodama galia turėtų
sudaryti apie 1 700 kW.
2022 m. planuojama įrengti automobilių įkrovimo
stoteles:
Mosėdyje už 4 500,00
Eur (lėto įkrovimo)

Valstybės lėšomis:

Skuode už 28 200,00
Eur (greito įkrovimo)

300
vienetų dvivasarių (1+) lynų

Ylakių tvenkinys

20 000
vienetų sterkų paaugintų
jauniklių

Kernų tvenkinys

90

vienetų dvivasarių (1+) lynų

Kubiliškės I tvenkinys

1 200

vienetų dvivasarių (1+) margųjų plačiakakčių

Mosėdžio I tvenkinys

1 300
vienetų dvivasarių (1+) lynų

Kalčių ežeras

3 900
vienetų dvimečių–trimečių
karpių

Kernų tvenkinys

150
vienetų dvivasarių (1+) lynų

Kubiliškės II tvenkinys

250

210

4 500

vienetų šiųmečių (0+) lydekų

vienetų dvivasarių (1+) lynų;

vienetų šiųmečių (0+) lydekų

Skuodo tvenkinys

Mosėdžio II tvenkinys

20 000

2 500

vienetų sterkų paaugintų
jauniklių

vienetų dvivasarių (1+) lynų

3 000

3 000

Skuodo tvenkinys

Į Mosėdžio II tvenkinį leidžiami baltieji amūrai

Mosėdžio I tvenkinys

vienetų margųjų upėtakių
jauniklių

Šatos upė

Skuodo tvenkinys

vienetų margųjų upėtakių
jauniklių

Luobos upė
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VANDENTVARKA ir nuotekų tinklų plėtra
2021 m. Skuodo rajono savivaldybėje prie
esamų geriamojo vandens sistemų prijungti 33
nauji vartotojai, perimtas Dilbikių gręžinys ir
vandentiekio tinklai su 21 vartotoju.
2021 m. Skuodo rajono savivaldybėje prie
esamų buitinių nuotekų sistemų prijungti 26
nauji vartotojai, iš kurių 13 gyventojų Skuodo
miesto aglomeracijoje. 2021 m. pabaigoje prie
Skuodo miesto centralizuotų nuotekų tinklų
buvo prisijungę 4 636 gyventojai (97,2 proc.).

Mosėdyje Muziejaus gatvėje užbaigti
centralizuotų nuotekų tinklų vamzdynų ir
nuotekų siurblinės įrengimo darbai.

Darbai Muziejaus g.

Luknėse vykdyti buitinių nuotekų nusodintuvo
rekonstrukcijos darbai. Įmontuotas pagrindinis
2021 m. buvo pirmieji metai, kai iki spalio 1 d.
buitinių nuotekų valymo sistemos įrenginys. Skuodo
Skuodomiesto
rajono gyventojai
teikti paraiškas
Dariaus galėjo
ir Girėno
gatvės
Užtikrintas taršos leidime numatytas nuotekų rekonstravimas
individualių buitinių nuotekų įrenginių įrengimo
išvalymo lygis. Bendra darbų kaina 40 000 Eur,
daliniam kompensavimui gauti. Sulaukta 15
iš jų Skuodo rajono savivaldybės dotacija 10
individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos
000 Eur.
projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio
kompensavimo paraiškų. Iš 15-os pateiktų
prašymų 12-ai buvo nutarta skirti dalinį
finansavimą. Dvylikos tinkamai pateiktų
prašymų suma – 11 745,91 Eur.

Darbai Luknėse

Organizuoti 5 susitikimai su bendruomenėmis
vandentvarkos klausimais:
dėl kiekvienos gyvenvietės viešo geriamojo
vandens tiekimo teritorijų tikslumo;
dėl geriamojo vandens tiekimo reikalavimų,
(aptarti įstatymų reikalavimai ir praktinis jų
taikymas);
dėl numatomų viešojo geriamojo vandens
tiekimo teritorijų atvaizdavimo Skuodo rajono
savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame
plane (aptartos perspektyvos ir būtini
sprendimai);
dėl gyvenviečių išbraukimo iš viešojo
geriamojo
vandens
teritorijų
minėtame
specialiajame plane (aptarti sprendimai ir
specialiojo plano rengėjų pateikti pasiūlymai);
dėl Mažųjų ir Didžiųjų Rūšupių gyvenviečių
įtraukimo į viešo geriamojo vandens tiekimo
teritorijas specialiajame plane.

SND ATSISAKYMAS, SAVIVALDYBĖS TURTO
PARDAVIMAS IR CIVILINĖ SAUGA
Jau nuo 2020 m. Savivaldybės administracija
aktyviai dirbo, kad rajono daugiabučiuose
gyventojai galėtų atsisakyti suskystintų naftos
dujų balionų ir gautų paramą juos pakeisti kitu
alternatyviu šaltiniu – elektros energija.
2021 m. SND balionų šalinimo programoje
sėkmingai sudalyvavo 10 daugiabučių namų, kurie
atsisakė SND balionų maistui ruošti ir pasirinko
elektros energiją.
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PRIORITETAS: Suskystintų dujų balionų
keitimas kitais energijos šaltiniais daugiabučiuose.

Atsisakyta SND balionų.
Pereita prie elektros
energijos.

SND atsisakyta šiuose daugiabučiuose:
Skuode: Mokyklos g. 4, Algirdo g. 8, Gedimino g.
3, Gedimino g. 9, Gedimino g. 7, Gedimino g. 11,
Mokyklos g. 2, J. Chodkevičiaus g. 15, Vytauto g. 61,
Ylakiuose Mokyklos g. 3A.

Skelbiami aukcionai

PRIORITETAS: nereikalingo Savivaldybei
priklausančio turto pardavimas.

2021 metais parduoti du objektai – ferma,
(Stripinių kaimas, Skuodo g. 1, Ylakių seniūnija) ir
neveikianti katilinė (Vižančių kaimas, Žalioji g. 4A,
Ylakių seniūnija). 2021 metais buvo skelbtas
aukcionas 6 kartus parduoti dalį buvusio darželio
Mokyklos g. 1, Kaukolikų kaime, bet neatsirado nė
vieno pirkėjo. Šiais metais paskelbtas tam objektui
pardavimo aukcionas 8 kartą.
Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių
2021 m. buvo suorganizuota 11 (buvo
numatyti 3 posėdžiai). Pagrindiniai
sprendimai:
UAB „Skuodo vandenys“ įpareigota atlikti
hidrantų patikrą, siekiant užtikrinti gyventojų
saugumą.
Įpareigotos Skuodo rajono savivaldybės įstaigos,
nevyriausybines organizacijos, verslo įmonės
posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu (dėl
COVID-19 ligos).
Nutarta dėl kiaulių maro šernuose informuoti
gyventojus vietinėje spaudoje, kad laikinai neitų į
mišką ir viruso neparneštų į kiaulių ūkius. Skuodo
rajono Lenkimų ir Skuodo seniūnijos įpareigotos
padaryti po 30 informacinių ženklų su užrašu, kad
teritorija užkrėsta kiaulių maru.
Posėdyje dėl gausiai iškritusio sniego rajono
seniūnijų seniūnai pateikė seniūnijų viešųjų kelių
susikirtimo su rajoniniais keliais sąrašus,
sankryžas, pavojingas įkalnes. Pagal šią

Už šiuos parduotus objektus gautos pajamos
– 14 720 Eur. Ši suma sugrįžo į savivaldybės
biudžetą.
informaciją mero vardu Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
vyriausioji
specialistė, atsakinga savivaldybėje už civilinę
saugą, Edita Jautakienė parengė raštą AB „Kelių
priežiūra“, kad būtų operatyviai reaguojama
į besikeičiančias oro sąlygas bei intensyviau
vykdomi kelių valymo ir barstymo darbai.
Skuodo muziejuje organizuotos funkcinės
civilinės saugos pratybos – „Gaisras Skuodo
muziejuje, darbuotojų ir lankytojų evakavimas,
materialinių vertybių išnešimas, savivaldybės
operacijų centro darbuotojų pagalba dėl
materialinių vertybių gabenimo į saugią vietą“.
Parengta Savivaldybės administracijos
darbuotojams civilinės saugos priminimasatmintinė apie saugų išėjimą iš pastato.
Surengtas
praktiškas
civilinės
saugos
mokymas, darbuotojams evakuotis iš pastato
išgirdus pavojaus / nelaimės garso signalą.
Civilinės saugos dienai paminėti Klaipėdos
gelbėjimo valdyba ta proga skelbė fotografijų
konkursą – „Užfiksuok gresiančius pavojus
savo mieste“. Prie konkurso prisijungė ir
Skuodo rajono savivaldybė.
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UGDYMOSI APLINKA: GERESNĖS SĄLYGOS
2021 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigose buvo 2 047 vaikai ir
mokiniai:
391 ikimokyklinukas,
138 priešmokyklinukai,
1 518 1–12 kl. mokinių.
Lyginant 2020–2021 mokslo metų duomenis su
2021 m. nemokamą maitinimą gavo 842 moki2019–2020 m. mokslo metų duomenimis, fiksuoja- niai už 222 228 Eur, 2020 metais nemokamu momas mokinių skaičiaus mažėjimas – 46 mokiniais kinių maitinimu pasinaudojo 765 mokiniai už
mažiau.
200 215 Eur. Panaudotų lėšų padidėjimą sąlygojo
2021 m. buvo paskatinti 44 mokiniai už indivi- visų antrokų nemokamas maitinimas.
2021 m. parama mokinio reikmenims įsigyti
dualius pasiekimus ir 22 komandos, kolektyvai,
ansambliai už pasiekimus regioniniuose, respu- skirta 464 mokiniams už 37 120 eurų. 2020 metais
blikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, iš 547 mokiniams skirta pašalpa mokinio reikmenims įsigyti už 42 666 eurus.
viso 116 mokinių.
Projektai Skuodo rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose:
Mosėdžio gimnazija nuo 2020 m. rugsėjo
įgyvendina (baigs 2022 m. rugpjūčio 31 d.) projektą
„Kokybės krepšelis“. Siekia kiekvieno mokinio
matematikos pasiekimų ir pažangos augimo
pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Per dvejus
metus iš ES fondų ir Savivaldybės (15 proc.
prisidėjimas) gimnazija gavo beveik 80 tūkst. Eur.
Skuodo rajono Ylakių gimnazijai 2021 m. taip pat
suteikta galimybė gerinti mokinių pasiekimus
dėka projekto „Kokybės krepšelis“ finansavimo.
Parengus veiklos tobulinimo planą, šioje
gimnazijoje taip pat dvejus metus bus
įgyvendinamos veiklos.
Skuodo Bartuvos progimnazija ir Skuodo
Pranciškaus Žadeikio bei Ylakių gimnazijos
dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros
vykdomame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir
organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas
bendrajame ugdyme“. Padedant konsultantui
šiose mokyklose parengti planai ir organizuotos
ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos
teikimo veiklos žemų mokinių pasiekimų gerinimui.
2021 m. atliktas Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos
teniso aikštelės remontas už 15 520 Eur.

Mosėdžio gimnazija. Pagal
„Kokybės krepšelio“ projekto
veiklas, organizuotas
protmūšis

2021 m. buvo 117 abiturientų
gimnazijose ir 33 Skuodo amatų ir
paslaugų mokykloje. 2021 m. iš
devynių
valstybinių
brandos
egzaminų septynių išlaikymo dalis yra didesnė
nei šalyje (biologijos, istorijos, fizikos, chemijos,
IT, geografijos, anglų kalbos) ir keturių
vidutinis įvertinimas buvo aukščiau šalies lygio
(matematikos, fizikos, chemijos, lietuvių kalbos
ir literatūros).
Atnaujintas Šaulių salės stogas (42 837 Eur).
2022 m. planuojamas dziudo ir treniruoklių salių
atnaujinimas, dušų, sanitarinių mazgų remontas;
viso pastato šildymo sistemos atnaujinimas.
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2021 m. akredituotos 25 NVŠ programos. Jose dalyvavo 524 vaikai iš viso rajono. Programų kryptys:
sportas – 8 programos (12 grupių); STEAM – 4 (10
grupių); pilietiškumas – 3 (5 grupės); šokis, menai
– 4; teatras, kalbos – 2; kulinarija – 2.
2021 m. Savivaldybės lėšomis (pagal neformaliojo vaikų švietimo projektus) vyko 4 vaikų vasaros
poilsio stovyklos, kuriose dalyvavo 179 vaikai.
Suplanuota 40 000,00 Eur Skuodo vaikų lopšelio-darželio pastato atnaujinimo techninio projekto parengimui.
2021 m. Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje
pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas iš viso mokėsi 189 mokiniai apdailininko
(statybininko), kaimo turizmo organizatoriaus,
technikos priežiūros verslo darbuotojo, kirpėjo
specialybių. Dešimt Skuodo Pranciškaus Žadeikio
gimnazijos mokinių mokėsi du modulius: Plaukų
kirpimas ir Bendrieji mechanikos darbai.
Skuodo meno mokykloje 2021 m. rugsėjo 1 d.
mokėsi 272 mokiniai, tai vienu mažiau nei 2020 m.
(273), skaičius išliko stabilus.
2021 metais Skuodo rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto centrą lankė 169 ugdytiniai, tai
9 mokiniais daugiau nei 2020 m., skaičius išliko
stabilus. Populiariausios sporto šakos: krepšinis;
dziudo; lengvoji atletika.
Nuo 2017 m. spalio 1 d. Skuodo rajono pradinių
klasių mokiniams organizuojamos fizinio ugdymo
pamokos baseine. Pamokose nuo 2021 m. spalio
dalyvavo apie 373 2–4 kl. vaikai.

Pilietiškumo pamokos

Vaikų stovykla

Skuodo amatų ir
paslaugų mokykloje

Fizinio ugdymo pamokos
baseine

Skuodo meno
mokykloje

Krepšinio užsiėmimai
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SOCIALINĖ PARAMA: POREIKIAI IR PASLAUGOS
Rajone veikia trys vaikų dienos centrai, prie jų
išlaikymo dalinai prisideda Savivaldybė.
2021 m. skirta 19 800 Eur savivaldybės
biudžeto lėšų.

Dienos centras Skuode
(Dariaus ir Gireno g. 48)

Dienos centras Skuode
(Dariaus ir Gireno g. 48)

Dienos centras Skuode
(Šatrijos g. 3-2)

Skuodo socialinių paslaugų šeima centras
2021 m. teikė socialinės priežiūros (pagalbos į
namus) paslaugas 144 gavėjams.
Integralios pagalbos (dienos socialinės
globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos
2021 m. suteiktos 28 gavėjams.
10 suaugusių asmenų su proto negalia buvo
teikiamos dienos socialinės globos paslaugos
centre.
Transporto paslaugomis 2021 m. pasinaudojo
314 asmenų, iš jų 13-ka asmenų nuvežti
greitosios medicininės pagalbos transportu, ir
nepaguldyti į ligoninę.
2021 metus lyginant su 2020 m., išmokėta
daugiau socialinių pašalpų, suteikta daugiau
kompensacijų už centralizuotą šildymą ir
šildymą kietu kuru.
2021 m. gavusių socialinę pašalpą asmenų
skaičius buvo 6 219 (546 šeimos). Išmokų suma
– 617 844 Eur.
2021 m. vidutinis metinis gavėjų, kuriems
suteikta kompensacija už centralizuotą šildymą,
skaičius buvo 496 asmenys (bendra kompensacijų
suma – 100 024 Eur).
Už šildymą kietu kuru 2021 m. kompensaciją
gavo 1 546 asmenys (613 šeimų) (bendra suma –
132 222 Eur).
2021 m. pritaikyti 3 būstai ir gyvenamoji
aplinka 3 neįgaliems asmenims. Vienam vaikui
su sunkia negalia pirktos techninės pagalbos
priemonės.

Dienos centras Skuode
(Šatrijos g. 3-2)
Dėl pirmojo būsto paskatos 2021 m. priimti 22
prašymai. Išduota 18 vnt. pažymų, iš jų
patenkinta 12 prašymų. Išmokėta iš valstybės
biudžeto kredito suma Finansinei paskatai
pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms
– 334 184,87 Eur, iš jų subsidijų – 59 177,35 Eur.

Granausko g. 5, Mosėdis
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Sveikata: planuoti pasikeitimai
Vėl kreiptasi į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliariją dėl Skuodo greitosios
medicinos pagalbos (toliau – GMP) brigados
finansavimo. Ilgą laiką Skuodo rajono gyventojus
aptarnaujančios dvi GMP komandos negavo
reikiamo finansavimo, lešų pakakdavo išlaikyti
1,1 brigados. Tačiau 2021 m. pasiekta, kad
papildomas finansavimas iš PSDF lėšų būtų
skiriamas pilnoms dviems GMP brigadoms.
Papildomas finansavimas iki 2 GMP brigadų
darbui užtikrinti VšĮ Skuodo pirminės sveikatos
centrui per mėnesį siekia apie 30,2 tūkst. Eur.

Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
2021 m. intensyviai analizuota, kokia turėtų programos 2021 m. skirta:
Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės
būti asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo rekonstravimas
Barstyčių vaikų globos namams 1 020 Eur,
pertvarkos vizija.
priemonei – „Psichikos sveikatos stiprinimas
Planuojama steigti Skuodo bendruomenės (smurto, savižudybių, streso kontrolė, lytinė
sveikatos centrą, kuriame dalis paslaugų bus sveikata, priklausomybių prevencija)“ –
teikiama sutarčių pagrindu, bendradarbiaujant įgyvendinti.
su kitomis sveikatos, gydymo įstaigomis.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai 2 815
Preliminarus Skuodo bendruomenės sveikatos Eur, priemonei – Liaudies medicinos pritaikymas
centro (toliau – centras) bazinis paketas:
ir panaudojimas sergant užkrečiamosiomis
Centro teikiamos paslaugos: šeimos gydytojo ligomis „Atrask žolynų paslaptis“ – įgyvendinti.
komandos paslaugos; pirminės ambulatorinės
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir
odontologijos paslaugos; slaugos ir palaikomojo sporto centrui 2 077 Eur, priemonei – „Fizinio
gydymo
paslaugos
(stacionarinės
ir aktyvumo
propagavimas
ir
sveikatos
ambulatorinės).
stiprinimas“ – įgyvendinti.
Ruošiamasi bendradarbiauti dėl šių sveikatos
priežiūros paslaugų: pirminės ambulatorinės
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų;
gydytojų specialistų konsultacijų; ambulatorinės
fizinės medicinos ir reabilitacijos; skubios
pagalbos paslaugų; geriatrijos paslaugų;
ambulatorinių chirurgijos paslaugų; pediatrijos
paslaugų; sveikatos stiprinimo bendruomenėje
ir ugdymo įstaigose paslaugų.
Numatomas rezidentų ir jaunųjų gydytojų
pritraukimas:
Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro
2009 m. lapkričio įsakymu Nr. V-1080 būtina
pritraukti 2 rezidentus šeimos medicinos
rezidentūros programai.
Pagal projektą „Specialistų pritraukimas
sveikatos netolygumams mažinti“ taip pat būtina
pritraukti 2 rezidentus šeimos medicinos
rezidentūros programai.
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Ūkininkų skatinimas ir aplinkos gerinimas
Patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės
ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės
lėšų administravimo tvarkos aprašas.
Priemonės veikloms įgyvendinti 2021 m.
skirtos lėšos:
avarinių melioracijos sistemų darbų (visų
diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų
atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių
remontas ir melioracijos griovio avarinių
gedimų šalinimas) finansavimui – 54 000 Eur;
vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto
darbams – 44 000 Eur;
Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės
ūkio klausimais, finansavimui – 200 Eur;
žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar
susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais
(dalyvavimo
žemės
ūkio
klausimais)
finansavimaui – 0 Eur;
gaisro
padarytos
žalos
išlaidų
kompensavimui – 1 800 Eur.
Įgyvendinant Priemonės veiklą „Avarinių
melioracijos sistemų darbų (visų diametrų
rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas
ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir
melioracijos
griovio
avarinių
gedimų
šalinimas) finansavimas“ panaudotos visos
skirtos lėšos 2021 m.
Nuo metų pradžios iš gyventojų gauti 34
prašymai drenažo gedimų šalinimui. Kadangi
buvo likusių nepatenkintų ankstesnių metų
prašymų, pirmumas buvo teikiamas šių
prašymų tenkinimui. 2021-12-31 buvo likę 16
nepatenkintų prašymų, iš jų 10 finansuojami
valstybės lėšomis. Patenkinti 35 pretendentų
prašymai gedimų šalinimui. Suremontuotas
drenažas Rukų gyvenvietėje, pastatytas
vandens nuleistuvas.
Gerinant melioracijos statinių būklę Skuodo
rajone, priemonei „Melioracijos sistemų
remontui ir priežiūrai“ valstybinių lėšų šiemet
buvo skirta ir panaudota 206 000 Eur. Lėšos
panaudotos tik valstybei priklausančių 125

Laistyta žvyro danga

Remontuoti grioviai
mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų
ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių
statinių priežiūrai.
Šiomis lėšomis suremontuoti 7 grioviai, 10
pralaidų, pašalinti 58 melioracijos drenažo
gedimai bei pašalinta augmenija nuo Kubiliškės II
tvenkinio hidrotechnikos statinio. Šiuo metu
remontuojamas griovys Lenkimų seniūnijoje,
kurio darbai bus baigti 2022 m.
2021 m. didesnis dėmesys skirtas melioracijos
griovių, tiltų, užtvankų priežiūrai. Buvo
organizuojamos apžiūros, stebima, ar nėra
sandėliuojama mediena ant melioracijos griovių,
ar nėra grioviai įtverti į aptvarus gyvuliams ganyti.
Nuo metų pradžios atliktas visų tiltų ir
hidrotechninių statinių (užtvankų) būklės
vertinimas, suremontuotas tiltas per Šatos upę.
2021 m. nupirktos vietinės reikšmės kelių su
žvyro danga laistymo sūrimu paslaugos už 15
746,40 Eur. Darbus vykdė UAB „Raguvilė“.
2021 m. nupirktas žvyras vietinės reikšmės
keliams taisyti. Sutarties bendra vertė 28 200,56
Eur. Tiekėjas UAB „Kaslita“ liepos ir rugpjūčio
mėnesiais atvežė 2 825 kub. m žvyro.
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VEIKLUS JAUNIMAS

Jaunų asmenų (nuo 14 m.
iki 29 m.) 2021 m. Skuodo
rajone buvo 2 835.
Įgyvenintas neformaliojo vaikų švietimo programos projektas ,,Skautiškas nuotykis“. 5 dienų stovykloje dalyvavo 25 dalyviai. Penkių dienų stovyklavimas gamtoje be įprastų gyvenimo patogumų
jaunimui buvo nemenkas iššūkis. Mokyta savarankiško gyvenimo, ugdant verslumo, ekologijos, turizmo įgūdžius ir sudarant sąlygas socialinei integracijai.
Įgyvendintas Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuotas projektas „Mobiliai“. Vykdytas mobilus
darbas su jaunimu. Sudarytos 3 bendradarbiavimo
sutartys su bendruomenių pirmininkais bei gautos
patalpos vykdyti veikloms, taip pat pasirašytos 4
savanoriavimo sutartys su jaunais žmonėmis ne
trumpesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui. Veiklose
dalyvavo 76 individualūs jauni žmones, individualiai
dirbta su 12 asmenų, įgyvendintos 103 išvykos.
Veiklos organizuotos visame Skuodo rajone.
Sudarytos palankios sąlygos jaunų žmonių
saviraiškai,
padėta
įgyvendinti
jaunuolių
iniciatyvas, ugdyti jaunų žmonių asmeniniai
gebėjimai, socialiniai įgūdžiai. Jauni žmonės
skatinti įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas,
organizuojamus renginius. Organizuoti įvairaus
pobūdžio mokymai, diskusijos ir kitos veiklos.
Įgyvendintas Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuotas projektas „Centras - tai Aš“. Užtikrintas
tiesioginis darbas su jaunimu, suorganizuoti 2
susitikimai su atviraisiais jaunimo centrais,
veikiančiais ne Skuodo rajone. Veiklos buvo
prieinamos visiems jauniems žmonėms, tačiau
didelis dėmesys skirtas, kad veiklose dalyvautų
jaunuoliai, savo socialinėje aplinkoje patiriantys
atskirtį, mažiau galimybių turintys jauni žmonės.

Skautiškas nuotykis

Stalo teniso turnyras

Mobilus darbas

Išvyka

Kulinarinis užsiėmimas

DĖMESYS BENDRUOMENIŲ, GYVENTOJŲ
INICIATYVOMS
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2021 m. intensyviai ruoštasi įgyvendinti
dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą. Programa
startuos 2022 m. Sudaroma galimybė
gyventojams spręsti dėl viešųjų lėšų
panaudojimo. Skuodo rajono žmonės bus
kviečiami siūlyti iniciatyvas gyvenamajai
aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei
kurti. Geriausias idėjas įvertins patys gyventojai
balsuodami.
Numatytos lėšos – 40 tūkst. Eur: 20 tūkst. Eur
Skuodo miesto teritorijoje planuojamai
įgyveninti idėjai ir 20 trūkst. Eur idėjoms, kurios
būtų įgyvendintos kitose rajono vietovėse.
2021 m. bendruomenių projektinėms veikloms
skirta 10 079,09 Eur. Pateikta 12 paraiškų, kurių
prašoma suma siekė 25 836,98 Eur. Iš 12 paraiškų
finansuoti 7 projektai:
Skuodo literatų klubo projektui „Skuodo
krašto garbei“ skirta 1 144,5 Eur. Išleistas
leidinys, skirtas Jono Karolio Chodkevičiaus,
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos ir Marijos
Gimbutienės metams paminėti.
Lenkimų seniūnijos bendruomenės projektui
„Viešųjų erdvių atnaujinimas Lenkimų seniūnijos
bendruomenėje“ skirta 1 984,09 Eur. Iš šio
projekto lėšų atsirado medinė skulptūra S.
Daukantui ir J. A. Pabrėžai Lenkimuose, įvyko
atidarymo šventė per Šv. Onos atlaidus.
Asociacijos „Aukime“ projektui „Palankios
aplinkos kūrimas“ skirta 1 710 Eur. Organizuota
išvyka
Mosėdiškiams
į
Pagramančio
bendruomenę „Gramančia“ ir ekskursija į Taurų
parką, pastatyti lauko baldai.
Skuodo veiklių mamų klubo projektui „Jaunimas
jaunimui ir visiems“ skirta 1 250 Eur. Skuodo
parke, netoli vaikų žaidimų aikštelės, turėtų
atsirasti nauja erdvė jaunimui.
Barstyčių kaimų bendruomenės projektui „Per
aktyvią šeimą į iniciatyvią bendruomenę“ skirta
1 329 Eur. Vyko renginys šeimoms.
Skuodo rajono Daukšių bendruomenės
projektui „Daukšių paplūdimio aikštelė“ skirta 1
040 Eur. Pagaminta bendruomenės patalpų
iškaba, įrengtas lieptas, suoleliai, persirengimo
kabina, šiukšliadėžės.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Skuodo
rajono bendrijos projektui „Skuodo atminimo
vainikas Jonui Karoliui Chodkevičiui“ skirta 1 610
Eur. Skuodo parke prie fontano atsirado atminimo
akmuo, baigta sodinti rožių alėja.
Akmuo J. K. Chodkevičiaus
400-osioms mirties
metinėms paminėti.

Rožių alėja Skuodo parke

32

2021 m. Skuodo vietos veiklos grupės ir Skuodo
miesto vietos veiklos grupės projektų
bendrajam finansavimui skirta 22 302,78 Eur.
Skuodo rajono Šauklių kaimo bendruomenės
projektui „Bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas“ skirta 3 261 Eur. Veikia valgykla
Šaukliuose.
Asociacijos „Skuodo veiklių mamų klubas“
projektui „Aktyvi šeima – sveika šeima“ skirti
590 Eur.
Asociacijos „Maitinkimės sveikai“ projektui
„Pagalba versliems Skuodo gyventojams“ skirti
2 000 Eur (8 darbo vietos).
Skuodo savišvietos klubo projektui „Jaunų
verslų skatinimas Skuode“ skirta 700 Eur (8
darbo vietos).
Asociacijos „Skuodo jaunimo centro“ projektui
„Pagalba jaunam verslui“ skirta 1 900 Eur (9
darbo vietos).
Skuodo miesto veiklos grupės vykdomiems
projektams: „Parama pradedantiesiems rajono
verslininkams“ – 3 900 Eur (įsteigta 12 darbo
vietų); „Bendradarbiavimo ir informacijos
sklaidos tinklų kūrimas Skuode“ – 300 Eur (1
darbo vieta); „Skuodo MVVG vietos plėtros 2016–
2022
metų
strategijos
įgyvendinimo
administravimas“ – 8 200 Eur ( 1 darbo vieta –
0,75 etato).

Sėkminga virtuvėlės
veikla

Tinklinio aikštelė prie
Mosėdžio tvenkinio

S. Daukanto kolėtelė
ir jos aplinka

Skuodo rajono Lenkimų kaimo bendruomenei
S. Daukanto klėtelės priežiūros ir veiklos joje
organizavimo finansavimui skirti 4 000 Eur.
Motobolo kaip populiarios sporto šakos veiklos
finansavimui skirti 2 500 Eur.
Organizuotas nemokamas seminaras Skuodo
rajono
bendruomenių
pirmininkams
ir
bendruomenių atstovams. Tam skirta 628,65
Eur. Seminaro tema – kryptinga bendruomenės
veikla – pokyčiai ir galimybės.

Motobolo sportas –
Skuodo išskirtinumas

Seminaras bendruomenių
nariams

Seminaras bendruomenių
nariams
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KITOKS KULTŪRINIS GYVENIMAS
2021 m. kultūrinio gyvenimo formos dėl COVID-19
suvaržymų turėjo kisti. Nors galimybių puoselėti
kultūrą buvo daugiau nei 2020 m., tačiau dar grįžti
į įprastą ritmą nebuvo galima. Atsižvelgiant į visas
rekomendacijas, visus nurodymus, vis dėlto pavyko
išsaugoti ryškiausias kultūros tradicijas.
Liepos 6 d. Skuodo miesto parke skambėjo
Lietuvių liaudies muzika. Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dienos
proga vyko folkloro šventė „Liob šuokt, liob
dainiout“. Šventės metu apdovanota 2021 metų
globėjų šeima – Audronė ir Alvydas Būtos. Jiems
skirtas 500 eurų vertės apdovanojimas.
Rugpjūčio 7 d. ant Apuolės piliakalnio vyko
išskirtinis Tarptautinis senųjų amatų, archajinės
muzikos
ir
karybos
festivalis.
Festivalis
organizuotas jau 17 kartą. Jo esmė – skatinti gilintis
į istoriją, pažvelgti į praeitį, pajausti tikrąją kuršių
gyvenimo dvasią, kuri yra Skuodo rajono pirminis
istorinis būties pamatas. Apuolės festivalis buvo
puiki proga nuoširdžiai padėkoti visiems,
prisidėjusiems, kuriant Skuodo rajoną pristatantį
vaizdo klipą, kuris siejamas su kuršiškuoju
laikotarpiu. Padėkos ir atminimo dovanos įteiktos
Benui Šimkui, Irmai Šaltytei-Šimkienei, Daugvilei
Šimkutei, Ričardui Pociui, Gyčiui Bilvinui, Giedrei,
Rūtai, Aušrai Žitkutėms. Sauliui ir Donatui
Petreikiams, sukūrusiems muzikinį kūrinį vaizdo
klipui, padėkos buvo įteiktos rugpjūčio 15 d.
Barstyčiuose.

Festivalis Apuolėje

Šventė „Liob šuokt,
liob dainiout“
Globėjų šeimos
pagerbimas

Padėka prisidėjusiems
prie vaizdo klipo

Demonstruojami
amatai
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Žolinės šventė paminėta ne viename rajono
miestelyje, kaimelyje, tačiau ypatingas, išskirtinis
reginys ir renginys įvyko Mažojoje kultūros
sostinėje – Barstyčiuose. Žolinės atlaidai
Barstyčiuose padabinti rekordiška gausybe žolynų.
Šios dienos pagrindine puošmena tapo ilgiausia ir
plačiausia Laumės juosta. Kiek vėliau gautas
oficialus patvirtinimas dėl užfiksuotų rekordų.
Žolinių atlaidus ypatingai papuošė ekspresyvus
Sauliaus Petreikio World Orchestra koncertas. Jo
metu buvo atliktas ir Skuodo rajonui specialiai
sukurtas muzikos kūrinys „Samogits“. Jis skamba
Skuodo kraštą pristatančiame vaizdo klipe.
Rugsėjo 18 d. rajoninė rudens šventė „Skouda
boužės juomarks“ sukvietė visus – ir mažus, ir
didelius – į didžiausią metų mugę, turgų, seniūnijų
sueigą.
Gruodžio 4 d. sutviskėjo pagrindinė Skuodo
miesto Kalėdų eglė, taip pat visame mieste sužibėjo
žiemos papuošimai. Pasidžiaugta, kad pavyko
įgyvendinti naujų papuošimų idėjų – papuoštas
Skuodo miesto parke esantis kabantis tiltas (dar
kitaip vadinamas Beždžionių tiltu), prie Skuodo
rajono kultūros centro įrengtos šventinės
sūpuoklės, Skuodo miesto pagrindinėje aikštėje
pastatytas išraiškingas šventinis užrašas.

Rekordai – ilgiausia ir
plačiausia juosta.

Koncertas per Žolines

Žolinės Skuodo parke

Rudens šventė „Skouda
boužės juomarks“

Eglės įžiebimas
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RAJONO SENIŪNIJOS STIPRĖJA
ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJA
Pakeisti seni gatvės šviestuvai į naujus LED
šviestuvus – 12 vnt.
Sutvarkyta buvusios Kaukolikų mokyklos
lauko siena, kuri per laiką nuo drėgmės tapo
prastos būklės.
Įrengtos žaliųjų atliekų laikymo ir
konteinerių laikymo vietos.
Aleksandrijos, Gėsalų, Kaukolikų ir
Klauseikių gyvenvietėse padarytos ir
pastatytos naujos skelbimų lentos.
Sutvarkyta Aleksandrijos kaimo kapinių
aplinka. Perdažyti kapinių vartai, įrengta
skelbimų lenta. Nupjautos 24 eglės, kurios
kėlė pavojų kapinių tvorai, paminklams.
Atlikti Šarkės kaimo kapinių (liuteronų)
priekinės tvoros pakeitimo darbai.

Buvusios Kaukolikų
mokyklos siena

Aleksandrijos kaimo
kapinių aplinka

BARSTYČIŲ SENIŪNIJA
Barstyčių seniūnijoje pakeista 18 LED gatvių
šviestuvų.
2021-ieji paženklinti ypatingu įvykiu, Barstyčiai
visus metus puošėsi Mažosios Lietuvos kultūros
sostinės vardu. Barstytiškiai šį vardą užtikrintai
pateisino, miestelis sužibėjo, išryškėjo jo ir
apylinkių identitetas.
Išpuoselėta aplinka
pritraukė tiek turistų, kiek čia dar niekas nebuvo
matęs.
Barstyčiuose būta net 27 įvairaus pobūdžio
reginiai: nuo mitologinių skulptūrų, simbolių
atsiradimo, rekordų pasiekimo iki kūrybinių
dirbtuvių, renginių, parodų, mugių organizavimo.
Projekto įgyvendinimo suma – 27 000 Eur, iš jų
Skuodo rajono savivaldybės administracija skyrė
9 000 Eur, o iš projektinių fondų ir rėmėjų buvo
surinkta dar 18 000 eurų.
Didžiulio susidomėjimo sulaukė balandžio 10 d.
Barstyčiuose atidengtos Mažosios kultūros
sostinės Klaipėdos apskrityje renginių ciklo
„Mitologijos ženklai Barstyčių žemėje“ skulptūrossimboliai: velnias, laumė ir ragana. Skulptūras
sukūrė kraštiečių – Antano Jankausko, Augustino
Kluodos, Lino Nikarto – rankos.

Darbščioji Barstyčių
kaimų bendruomenė

Nauji stogastulpiai prie
įvažiavimų į Barstyčius

Skulptūros Barstyčiuose
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Įspūdingosios skulptūros-simboliai:
velnias, laumė ir ragana

Ilgiausia ir plačiausia Laumės juosta:
pasiekti rekordai
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Barstytiškiai organizavo interaktyvią kelionę
„Pamatyk, Pajausk, Išgirsk“. Ją išbandyti kvietė
keliautojus. Čia kiekvieną atvykusį su kelionės
sąlygomis ir kelionei reikalingais elementais
pasitiko didžiulis stendas miestelio centre.
Kelionę sudarė net 7 objektai ir 4 paslaptingos
istorijos.
Kaip jau minėta ankstesniuose ataskaitos
puslapiuose daug dirbta puošiant visą Barstyčių
miestelį, įrengiant seniūnijos kaimų ir žymių
žmonių atminimo erdvę ir per Žolines siekiant
ilgiausios ir plačiausios juostos rekordų.

Ilgiausia ir plačiausia
Laumės juosta

Dirbta, atnaujinant didžiausio Lietuvos –
Barstyčių – akmens aplinką ir pritaikant
turistų lankymui Auškalnio aplinką.

Ruoštasi rekordui

Mitologinės būtybės – katės

Mitologinės būtybės –
vorai

Interaktyvi kelionė
„Pamatyk, Pajausk, Išgirsk“
Šventėje „Pri dėdiojė
kūlė“

Mitologiniai medžių veidai

Savivaldybės vadovų
palaikymas
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Atnaujinta didžiausio Lietuvos akmens
aplinka

Paparčio kalno atodanga
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YLAKIŲ SENIŪNIJA
Ylakių miestelyje Mokyklos ir Dariaus ir
Girėno gatvėse pakeisti 25 gatvių šviestuvai
LED šviestuvais, papildomai pastatyti gatvių
šviestuvai: Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno
ir Siaurojoje gatvėse – 2 vnt., Pašilės k. Tuopų
gatvėje – 1 vnt., Raudonių k. Žemaitės gatvėje
– 1 vnt.
Vižančių kaime Tilto gatvėje 125 m pratęstas
gatvės apšvietimas, sumontuotas papildomai
vienas šviestuvas.
Atnaujinta Gedrimų kapinių tvora, įrengti
kapinėse 3 takai – 380 m².
Pastatyti nauji informaciniai stendai
Baltrimų, Gonaičių ir Vaičaičių gyvenvietėse.
Kartu su Ylakių bendruomene pagamintos
naujos dekoracijos (10 balerinų, 5 snaiges)
Kalėdų šventei. Dekoracijos pastatytos
miestelio skverelyje.
Ylakių miestelio skverelyje padaryti ir
pastatyti keturi mediniai vazonai, pasodintos
gėlės.

LENKIMŲ SENIŪNIJA
Lenkimų poilsiavietėje sutvarkyti ir naujai
perdažyti suolai.
Lenkimų miestelio gatvėse: S. Daukanto,
Mosėdžio, Šventosios, pakeisti seni šviestuvai į
naujus LED šviestuvus – 33 vnt.
Prie S. Daukanto klėtelės buvo pjaunami krūmai
ir pjaunama žolė ąžuolyne. Prie klėtelės esančiam
šuliniui pastatyta vandeniui semti svirtis. Išvalytas
nuo nendrių šalia klėtelės esantis tvenkinys.
Žirnikų neveikiančios kapinės aptvertos tvorele,
pastatytas koplytstulpis. Prie Lenkimų Pušų
kapelių padarytas ir pastatytas įėjimo tiltelis.
Lenkimų miestelio kapinėse nugenėtos liepos,
sutvarkytos viešojo tualeto grindys, sienos, šalia
sklypo atlikti žemės lyginimo darbai, pažvyruotas
kelias, einantis aplink kapines.
Iškirsti pakelių krūmai – 6 km.
Užsidarius mokyklai, seniūnija tvarkė jos
aplinką: sutvarkyti gėlynai, šienauta teritorija,
grėbti lapai, genėti krūmai, nupjauti 2 medžiai.
Stadiono aikštelėje pastatyta krepšinio lenta.
Nuo nendrių išvalytas Lenkimų centre esantis
tvenkinys. Skverelio gėlynuose, prie karių kapinių,
prie S. Daukanto paminklo pasodintos vienmetės
ir daugiametės gėlės.

Atnaujintas takas
Gedrimų kapinėse

Įrengta tvora Gedrimų
Kapinėse

Atnaujinti suolai
Lenkimų poilsiavietėje

Prie Žirnikų kapinių

Prie Pušų kapelių
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MOSĖDŽIO SENIŪNIJA
Mosėdyje pakeista 16 vnt. senų gatvės
apšvietimo lempų į naujas ir energetiškai
efektyvesnes LED tipo lempas Liepų, Salantų
gatvėse ir dalyje Šačių gatvės.
Mosėdžio paplūdimys papildytas 96 kub. m
smėlio. Jo paskleidimo darbus ūkine technika
neatlygintinai atliko vietos ūkininkas.
Mosėdyje pasodinta 70 vnt. želdinių Ežero g.
2021 metais Mosėdis puošėsi dovanotais gėlių
žiedais. Gražina Vaškienė dovanojo 100 vnt.
šalavijų ir šliaužiančių / kiliminių gėlių.
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
dovanojo 10 vnt. krūminių rožių, Sonata Kinčienė
– begonijas, Robertas Šakalys – viržius ir našlaites.
2021 metais buvo tęsiami Mosėdžio kapinių
tvoros remonto darbai. Atnaujinta 50 metrų
tvoros. Tvoros atnaujinimo darbai bus tęsiami.
Mosėdžio poilsiavietėje prie tvenkinio
suformuota laužavietės vieta, rankų darbo
unikalią laužavietę padovanojo Audrius
Kasparas.
Efektyvesnei viešų takų, šaligatvių, gatvių
priežiūrai vykdyti įsigytas smėlio-druskos
barstytuvas.
Mosėdyje vyko jaunimo dviračių varžybos
daugkartinės Lietuvos čempionės, Europos,
pasaulio ir
olimpinių varžybų dalyvės,
dviratininkės Svetlanos Pauliukaitės taurei
laimėti. Turnyras skirtas nusipelniusiam dviračių
sporto treneriui Alfonsui Lenkiui atminti.
NOTĖNŲ SENIŪNIJA
Pakeista 13 ir sumontuoti 2 nauji LED šviestuvai
Šliktinės k. Laisvės, Liepų ir Vingio gatvėse.
Nupirktas frontalinis krautuvas prie seniūnijos
traktoriaus MTZ-82 (pasiteisino darbuose prie
kelių remonto, žvyro ar žemių pakrovimo).
Derkinčių kaimo Pakalnės gatvėje iškastas kelio
griovys, kelias išpiltas žvyru, Ežero gatvėje
iškastas kelio griovys, padaryta nuovaža su
vandens nubėgimo gelžbetoniniu vamzdžiu.
Pastatytos dvi naujos koplytėlės Notėnų
kapinėse ir Baidotų kaime.
Tvarkant senkapius, pakeles ir Notėnų parką, paruošta
nemažai malkų. Jomis aprūpinti 7 senyvo amžiaus
gyventojai, negaunantys kompensacijos už kurą.
Su Skuodo rajono kultūros centru, Notėnų ir
Šliktinės kaimų bendruomenėmis organizuotos
Obuolinių atlaidų ir Vasaros šventės.

Paplūdimio pakrantės
tvarkymas Mosėdyje

Laužavietė prie
Mosėdžio tvenikio

Želdinių sodinimas
Mosėdyje

Tvarkytas kelias
Derkinčiuose

Šventė Notėnuose

Atnaujinta koplytėlė
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SKUODO SENIŪNIJA
Sutvarkytas Luknių k. Piliakalnio gatvės
apšvietimas, atlikti 8 šviestuvų remonto
darbai.
M. Rūšupių kaime pastatyti nauji apšvietimo
stulpai/ atramos (6 vnt.) ir sumontuoti LED
gatvės šviestuvai (6 vnt.) Miško g., Mokyklos
g., Jaunimo ir Skuodo gatvėse.
Rūpintasi, kad Skuodo seniūnijos miškuose
neišplistų afrikinis kiaulių maras. Kernų,
Žalgirių, Ledžių miškuose ir prie miško „Miesto
medė“ pastatyti informaciniai ženklai.
Prisidėta prie Narvydžiuose esančios Rūtų
gatvės kapitalinio remonto darbų.
Prisidėta prie Guntino kaimo, Mokyklos
gatvės atkarpos (kelio SK-51 atkarpa)
tvarkymo darbų.
Sutvarkyta konteinerių aikštelė Narvydžių
k., prie SB „Statybininkas“.

Luknių Piliakalnio
gatvė

Aikštelė Narvydžiuose

SKUODO MIESTO SENIŪNIJA
Prisidėta prie Skuodo miesto gatvių apšvietimo
modernizavimo projekto darbų.
Pašalintas Narvydžių kapinių pašonėj buvęs
žemių ir šiukšlių kalnas.
Buvo išvalyta kanalo vaga Algirdo g. Skuode.
Narvydžių kapinėse (naujose) įrengti pėsčiųjų
takai ir 6 vandens stovai su nuolydžio latakais,
perdažyti pagrindiniai kapinių vartai.
Rūpintasi vaikų žaidimo aikštelės įrengimu
daugiabučių namų kvartale: Algirdo g. 2, 4, 6,
Šatrijos g. 36.
Ties posūkiu į Gėlių g. šviečia sustiprintas LED
šviestuvas, kurio dėka Laisvės g. lankstas tapo
apšviestas.
Pakeista dalis nublukusių kelio ženklų naujais.
Prisidėta prie visų didelių darbų mieste: Skuodo
miesto paplūdimio sutvarkymo, daugiabučių
namų kiemų aikštelių tvarkymo, takų tvarkymo
Skuodo miesto parke.
Prisidėta prie Lietuvos pensininkų sąjungos
„Bočiai” Skuodo rajono bendrijos iniciatyvos,
įgyvendinant projektą „Skuodo atminimo
vainikas Jonui Karoliui Chodkevičiui”.
Rūpintasi miesto puošybos naujomis
įdyvendinimo idėjomis kalėdiniu laikorapiu.
Pasirūpinta nauju suoliuku Skuodo miesto
parke.

Atnaujintas ženklas
Skuode

Suoliukas Skuodo
parke

Nuotr. Juozo Černeckio.
Parke papuoštas tiltas.

42

ŠAČIŲ SENIŪNIJA
Šačių seniūnijoje pakeista 10 senų šviestuvų
i naujus LED šviestuvus. Naujai sumontuoti 4
gatvės
šviestuvai,
pratęsiant
gatvės
apšvietimo linijas Erslos gyvenvietės Beržų
gatvėje bei Rukų kaimo Žemaičių ir Vyturio
gatvėse.
Suremontuota Lyksūdės kaime esanti
užtvanka.
Užbaigti Skuodo rajono savivaldybės R.
Granausko viešosios bibliotekos Šačių filialo
Rukų knygų išdavimo punkto vidaus remonto
darbai: sutvarkytas koridorius bei įrengtas
sanitarinis mazgas.
Šačių kaimo viešojoje erdvėje įrengtas
alpinariumas.
Prisidėta prie Šačių kaimo bendruomenės
projekto „Patalpų įgarsinimo įrangos su
priedais
įsigijimas
Šačių
kaimo
bendruomenei“. Siekiama sudaryti sąlygas
organizuoti kokybiškesnes kultūrines veiklas.
Prisidėta prie Šačių seniūnijos Rukų kaimo
bendruomenės
įgyvendinto
projekto
„Tėviškės takuos įmintos pėdos“. Rukų kaime
esančiuose maro kapuose sutvarkyta
teritorija
bei
pastatytas
paminklas,
neleisiantis pamiršti šių kapinaičių vietos.
atnaujinta koplytėlė Rukų kaime esančiuose
senkapiuose.
Šačių kaime gyventojų iniciatyva nuolat
prižiūrima viešoji erdvė. Gyventojai išradingai
papuošia šią erdvę įvairių švenčių metu.

Maro kapuose naujas
paminklas

Atnaujinta koplytėlė
Rukuose.

Viešoji erdvė Šatėse
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